Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 31. 7. 2020
Število objav: 9
Internet: 5
Tisk: 4
Spremljane teme:
Inženirska ...: 2
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 1
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 1
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 8
Inženirski dan: 0

Slovenija:
Internet
Zaporedna št.
1

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
2

Povzetek

Tisk
Zaporedna št.
3

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
4

Povzetek

Tisk
Zaporedna št.
5

Povzetek

Naslov

Za HE Mokrice bodo tehtali koristi

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 7. 2020

Avtor

Borut Tavčar

Teme

Gradbeni zakon

...evropsko komisijo. »Če bo odločitev vlade pozitivna, bo izveden postopek sodelovanja javnosti z javno objavo in
vabilom strankam po določbah 55. člena gradbenega zakona,« pravijo na Mopu. Javna objava bo v prostorskem
informacijskem sistemu in na spletnih straneh e-uprave....

Naslov

Koronavirus v drugem četrtletju močno prizadel globalno gospodarstvo (zbirno)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Gospodarstvo v svetu; 30. 7. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...letošnjim trimesečjem zdrsnil za 12,2 odstotka. Belgijska centralna banka je ocenila, da je bil padec gospodarske
aktivnosti velik predvsem v industriji, gradbeništvu in sektorju storitev. V predhodnem trimesečju je BDP upadel za 3,5
odstotka. Centralna banka je ob tem opozorila na veliko negotovost, ki bo sledila tudi...

Naslov

Spor zaradi zemljišč

Medij

Gorenjski glas, Slovenija

Rubrika, Datum

Naslovna stran; 31. 7. 2020

Avtor

Aleš Senožetnik

Teme

Gradbena parcela , Gradbeništvo, graditev

Stran: 1

Površina: 133 cm2

Spor zaradi zemljišč RTC Krvavec je zaradi zemljišč na območju spodnje postaje žičnice v sporu z Občino Cerklje,
župnijo, državo in zasebnikom. Aleš Senožetnik Cerklje - Na okrožnem sodišču v Kranju že dlje časa poteka tožba
družbe RTC Krvavec proti Občini Cerklje, Republiki Sloveniji, Župniji

Naslov

Taxgroup bratov Šešok gre v zgodovino

Medij

Pomurje.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 7. 2020

Avtor

Tomaž Modic, Vesna Vuković

Teme

Gradbeništvo, graditev

...lastniški delež, a je bilo to očitno premalo. Dolgoletni partnerji so se tako odločili za razhod, pri čemer se bo ekipa
pod novim imenom namesto s finančnim inženiringom bolj ukvarjala z davčnim in pravnim svetovanjem. Dušan Jeraj o
davčnem svetovanju danes: "Projekti, na katerih delamo, so se spremenili. Velike odvetniške...

Naslov

"Za nas je to katastrofa"

Medij

Vestnik Murska Sobota - Priloga, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 7. 2020

Avtor

Timotej Milanov

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji , Gradbeništvo, graditev

Stran: 4

Površina: 1.807 cm
2

...Gornji Radgoni. Predsednik uprave Pomurskega sejma Janez Erjavec (70) bi moral letos doživeti že svoj 40.
kmetijsko-živilski sejem. Po izobrazbi gradbeni inženir je odraščal na Ženjaku pri Benediktu. Po opravljenem študiju je
najprej pol leta delal pri Stavbarju, ki mu je omogočil štipendijo, nato še leto dni na...

2

Tisk
Zaporedna št.
6

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
7

Povzetek

Tisk
Zaporedna št.
8

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
9

Povzetek

Naslov

Občina izpolnila zavezo

Medij

Vestnik Murska Sobota, Slovenija

Rubrika, Datum

Aktualno; 30. 7. 2020

Avtor

T. M.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 4

Površina: 319 cm2

Sebeborski zadrževalnik Občina izpolnila zavezo Gradnja protipoplavnega objekta je eden od pogojev za gradnjo
vzhodne soboške obvoznice Moravskotopliški občinski svetniki so na izredni seji potrdili predlog odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu, potrebnem za začetek gradnje sebeborskega

Naslov

Taxgroup bratov Šešok gre v zgodovino

Medij

Necenzurirano.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 30. 7. 2020

Avtor

Tomaž Modic, Vesna Vuković

Teme

Gradbeništvo, graditev

...lastniški delež, a je bilo to očitno premalo. Dolgoletni partnerji so se tako odločili za razhod, pri čemer se bo ekipa
pod novim imenom namesto s finančnim inženiringom bolj ukvarjala z davčnim in pravnim svetovanjem. Dušan Jeraj o
davčnem svetovanju danes: "Projekti, na katerih delamo, so se spremenili. Velike odvetniške...

Naslov

Rekonstrukcija šolskega igrišča končana že letos

Medij

Panorama, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 7. 2020

Avtor

Detiček Zdenka Opič

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 4

Površina: 400 cm2

...ustreznega izvajalca. So pa bili zelo presenečeni, da seje za tako obsežen projekt prijavil samo eden izvajalec za
izvajanje zahtevanih del, podjetje Gradbeništvo KRT iz Slovenske Bistrice. Na občini so zadovoljni, saj so dobili
zanesljivega izvajalca. Zadovoljni so tudi, ker so dobili ponudbo v obsegu, kot so načrtovali...

Naslov

Naj študent Univerze v Mariboru 2019/2020

Medij

Fgpa.um.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 7. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji , Gradbeništvo, graditev

...Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Smetanova ulica 17, 2000
Maribor ...
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Delo.si
Država: Slovenija

30.07.2020
Četrtek, 09:30

Kazalo

https://www.delo.si/novice/okolje/za-he-mokrice-bo...
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SAVA | HE MOKRICE | PREVLADA KORISTI

Za HE Mokrice bodo tehtali koristi
V društvu za proučevanje rib hočejo sodelovati v postopkih,
na Mopu so njihove zahtevke odobrili.
Objavljeno
29. julij 2020 06.00

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Posodobljeno
29. julij 2020 09.30

Odpri galerijo
Integralnega postopka za okoljevarstveneno soglasje in gradbeno dovoljenje za gradnjo HE mokrice ne vodi več Arso, temveč Mop. FOTO: Matej Družnik/Delo
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Delo.si
Država: Slovenija

30.07.2020
Četrtek, 09:30

Kazalo

https://www.delo.si/novice/okolje/za-he-mokrice-bo...
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Borut Tavčar
Ljubljana – Društvo za proučevanje rib Slovenije (DPRS) se želi vključiti v vse postopke za gradnjo Hidroelektrarne Mokrice. Na ministrstvu za okolje in prostor (Mop) bodo vodili
postopek prevlade druge javne koristi nad javno koristjo ohranjanja narave, pri tem pa s sklepom določili, da je DPRS stranski udeleženec v tem postopku. Če ustavno sodišče ne bi
zadržalo dela protikoronske zakonodaje, bi Mop lahko vse zahtevke DPRS preprosto zavrgel.
DPRS še ima status stranskega udeleženca v postopku presoje vplivov na okolje za HE Mokrice, ki teče po »stari« zakonodaji na agenciji za okolje (Arso). V tem postopku je Arso
družbi Hidroelektrarne na Spodnji Savi (HESS) že izdal okoljevarstveno soglasje, ki je pogoj za gradnjo, vendar pa je upravno sodišče lani spomladi soglasje odpravilo. Postopek so tako
na Arsu začeli znova, DPRS pa ima rok za oddajo pripomb do 5. avgusta. V tem postopku si je HESS podaljšal rok za dopolnitev dokumentacije do 19. oktobra, opozarjajo v DPRS.

Postopek na Arsu predolg
Medtem pa so se v HESS odločili, da bodo izkoristili zakonsko možnost in začeli integralni postopek. Gre za združitev dveh prej ločenih postopkov, postopka za okoljevarstveno
soglasje in gradbeno dovoljenje, poleg tega postopka ne vodi več Arso, temveč Mop. »O sprožitvi integralnega postopkanismo bili uradno obveščeni, prav tako na spletni strani Mopa ne
najdemo nobene uradne objave o začetku integralnega postopka za HE Mokrice in tudi ne na drugih uradnih spletnih straneh,« pravijo v DPRS. Zahtevo za vključitev v postopek so
oblikovali na podlagi intervjuja ministra Andreja Vizjaka, ki je dejal, da bi lahko gradbeno dovoljenje izdali v pol leta.

Koristi
Pri HE Mokrice bodo zdaj primerjali koristi projekta s koristmi ohranjanja narave, o tem pa morajo obvestiti evropsko komisijo.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

»Zakonodaja ne predvideva takih objav začetka upravnih postopkov. Javnost bo o postopku obveščena na način, kot ga določa gradbeni zakon, prav tako bo osebam, ki bodo izkazale
pravni interes, omogočeno sodelovanje v integralnem postopku,« odgovarjajo na Mopu.

Andreja Slameršek, predsednica društva za preučevanje rib. FOTO: Jure Eržen/Delo
Pravni interes sicer izkazujejo vse nevladne organizacije, ki imajo status delovanja v javnem interesu na ustreznih področjih, kot je ohranjanje narave. Mop je v protikoronski zakonodaji
predvidel strožje pogoje za take organizacije, DPRS jih, denimo, ne izpolnjuje, vendar je ustavno sodišče te člene zadržalo. DPRS ima status delovanja v javnem interesu ohranjanja
narave, ki ga je Mop podelil 25. marca lani, poleg tega je od leta 2015 tudi stranski udeleženec v postopku presoje vplivov na okolje za HE Mokrice.
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Delo.si
Država: Slovenija

30.07.2020
Četrtek, 09:30

Kazalo

https://www.delo.si/novice/okolje/za-he-mokrice-bo...
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Mop je vključil DPRS

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Iz HESS so na Mop poslali vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja v integralnem postopku za HE Mokrice – energetske in infrastrukturne ureditve. Priložili pa so tudi predlog za uvedbo
enega prvih postopkov prevlade druge javne koristi nad javno koristijo ohranjanja narave v Sloveniji. Zahtevo DPRS za priznanje statusa stranskega udeleženca v integralnem postopku
izdaje gradbenega dovoljenja za HE Mokrice so na ministrstvu prejeli 20. julija. »Zahteva je zavedena in o njej bo odločeno v nadaljevanju postopka,« pravijo na Mopu.

Okoljevarstveniki ne bodo zlahka odnehali. FOTO: Uroš Hočevar/Delo
Ob tem pa je Mop 22. julija DPRS obvestil, da je bil integralni postopek izdaje gradbenega dovoljenja za HE Mokrice prekinjen zaradi odločitve o predhodnem vprašanju prevlade javne
koristi in da bo njihova zahteva obravnavana, ko bo odločeno o tem vprašanju. »Zato so vse navedbe DPRS o netransparentnem delovanju neupravičene,« zatrjujejo na Mopu.

O postopku še vlada
Na Mopu so 24. julija prejeli še zahtevek DPRS za sodelovanje v postopku prevlade javne koristi nad javno koristjo ohranjanja narave. »S sklepom smo 27. julija odločili, da je DPRS
stranski udeleženec v postopku prevlade druge javne koristi nad javno koristjo ohranjanja narave,« pravijo na Mopu.
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Delo.si
Država: Slovenija

30.07.2020
Četrtek, 09:30

Kazalo

https://www.delo.si/novice/okolje/za-he-mokrice-bo...
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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Ribiči bodo tudi pomemben sogovornik v postopkih. FOTO: Jure Eržen/Delo
Do končne odločitve Mop ne bo komentiral posameznih dejanj v upravnem postopku, javnosti pa bo pojasnil končno odločitev,« še dodajajo. O uvedbi postopka prevlade javne koristi
mora namreč odločiti vlada, ki po evropskih predpisih o tem obvesti tudi evropsko komisijo. »Če bo odločitev vlade pozitivna, bo izveden postopek sodelovanja javnosti z javno objavo
in vabilom strankam po določbah 55. člena gradbenega zakona,« pravijo na Mopu. Javna objava bo v prostorskem informacijskem sistemu in na spletnih straneh e-uprave.
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Sta.si
Country:Slovenija
Država:
Slovenia

30.07.2020
Thursday,
Četrtek,
17:01
17:01

Kazalo

https://www.sta.si/2791403/koronavirus-v-drugem-ce...
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Koronavirus v drugem četrtletju močno prizadel
globalno gospodarstvo (zbirno)
Širjenje novega koronavirusa in ukrepi za njegovo zamejitev so terjali svoj davek tudi v največjih svetovnih gospodarstvih.
ZDA in Nemčija so danes poročale o največjih padcih bruto domačega proizvoda (BDP), odkar merijo gospodarsko
aktivnost, analitiki pa si niso enotni, kdaj bo ob vnovičnem širjenju okužb sledilo gospodarsko okrevanje.
Ameriško gospodarstvo je zaradi pandemije covida-19 beležilo ogromen padec BDP, ki je v drugem četrtletju v primerjavi
z enakim obdobjem lani upadel za 32,9 odstotka, kažejo danes objavljeni podatki ameriške vlade. Gre za največji padec
doslej, h kateremu je največ prispeval 34,6-odstotni padec zasebne potrošnje.
V primerjavi s predhodnim četrtletjem se je ameriško gospodarstvo skrčilo za deset odstotkov, kažejo prve ocene. Padec
je bil sicer manjši od pričakovanj analitikov, ki so predvidevali, da bo na letni ravni dosegel 34 odstotkov. Gre za največje
krčenje ameriškega BDP po letu 1947, odkar ga izračunavajo, poročajo tuje tiskovne agencije.
Ob tem so izpostavile, da ameriška vlada uporablja letne podatke o gibanju BDP, zato ti niso primerljivi s četrtletnimi
primerjavami, ki jih uporabljajo druge razvite države.
Ameriški izvoz je v drugem četrtletju upadel za 64 odstotkov, uvoz je bil nižji za 53 odstotkov.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Čeprav se je gospodarstvo maja znova odprlo, pa je vnovična rast števila okuženih z novim koronavirusom, predvsem na
gosto poseljenem jugu in zahodu države oblasti prisilila, da znova uvedejo različne omejitve za zamejitev širjenja virusa,
ki dušijo gospodarstvo. Zaradi tega narašča tudi dvom, ali si bo ameriško gospodarstvo res že lahko nekoliko opomoglo v
tretjem četrtletju.
Slabe novice so danes prišle tudi iz Nemčije, kjer je BDP v drugem četrtletju v primerjavi s predhodnim upadel za 10,1
odstotka, kar predstavlja največji padec v nemški povojni zgodovini. Nemški statistični urad je ocenil, da gre za
"zgodovinski padec", ki je bil na četrtletni ravni hujši tudi od padcev v finančni krizi v letih 2008 in 2009. Presegel je tudi
napovedi analitikov.
Že v prvem četrtletju, še pred uvedbo najstrožjih omejitev za zajezitev pandemije, ki so prišle sredi marca, je največje
gospodarstvo območja evra beležilo 2,2-odstotni padec. Nemški minister za gospodarstvo Peter Altmaier je nedavno
opozoril, da bo pandemija nemško gospodarstvo potisnila v najhujšo recesijo doslej in prekinila desetletje rasti.
"Današnji podatki so kot odsev v vzvratnem ogledalu," je ocenil analitik pri ING bank Carsten Brzeski. Gospodarska
aktivnost namreč že okreva, je dodal. Nemški gospodarski minister ocenjuje, da bi gospodarstvo znova lahko beležilo
rast oktobra. Za celotno leto je ministrstvo napovedalo 6,3-odstotni padec BDP, naslednje leto pa naj bi se ta okrepil za
5,2 odstotka.
O največjem padcu BDP doslej so poročali tudi v Avstriji, kjer je v drugem četrtletju zaradi pandemije covida-19 upadel za
12,8 odstotka. Avstrijski inštitut za gospodarske raziskave (Wifo) je skoraj polovico padca pripisal padcu v trgovini,
storitvah, transportu in turizmu.
Mehiško gospodarstvo je v drugem trimesečju na letni ravni beležilo 18,9-odsotni padec, med drugim je industrijski sektor
upadel za 26 odstotkov, sektor storitev pa za 15,6 odstotka. V prvem četrtletju je mehiški BDP upadel za 10,5 odstotka.
Podatke so danes objavili tudi v Belgiji, kjer je BDP v primerjavi s prvim letošnjim trimesečjem zdrsnil za 12,2 odstotka.
Belgijska centralna banka je ocenila, da je bil padec gospodarske aktivnosti velik predvsem v industriji, gradbeništvu in
sektorju storitev. V predhodnem trimesečju je BDP upadel za 3,5 odstotka. Centralna banka je ob tem opozorila na veliko
negotovost, ki bo sledila tudi v drugi polovici leta.
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31.07.2020

Gorenjski glas

Petek

Država: Slovenija

Kazalo
Stran: 1

1/1

Površina: 133 cm2

Spor zaradi zemljišč
RTC Krvavec je zaradi
z

zemljišč na območju spodnje postaje žičnice v sporu
Občino Cerklje, župnijo, državo in zasebnikom.

Aleš Senožetnik

Cerklje

ceste

- Na okrožnem sodi-

šču v Kranju že dlje časa poteka tožba družbe RTC Kr-

Gora.

saj zakon določa, kaj

vrniti,
so

pripadajoča

zemljišča

takšne objekte. »Ko smo

za

jo gradnjo krvavškega vodo-

pregledali, kdo

ki teh zemljišč (na območju

Občini Cerklje,

voda. Kot pravi Čebulj, so že
med pridobivanjem grad-

Republiki Sloveniji, Župniji

benega dovoljenja pridobili

a.)

Cerklje in fizični osebi zara-

tudi služnostno pravico.

vavec proti

di predloga določitve pripaObjave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Grad-Štefanja
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takrat dejal,

občina

tedanjim

zemljišče

štorih.
�

6.

stran

9

30.07.2020

Pomurje.si

Četrtek, 07:07
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http://vestnik.si/clanek/aktualno/taxgroup-bratov-...

Taxgroup bratov Šešok gre v zgodovino

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Tomaž
Modic /
Vesna
Vuković,
30. 7.
2020

STA

/

Aktualno

Svetovalna družba Taxgroup, ki je od blizu spremljala največje in sporne tajkunske
privatizacije v državi, tudi menedžerske prevzeme Merkurja in Perutnine Ptuj, ter na Cipru
odpirala poštne nabiralnike za družino Janković, je zgodovina.
Taxgroup je zapustil Dušan Jeraj, eden najbolj znanih slovenskih davčnih svetovalcev in že dalj časa prvo ime družbe,
ki je s seboj vzel tudi ekipo 14 zaposlenih. Ustanovili so podjetje iConsult in nanj prenesli Taxgroupove posle davčnega,
pravnega in finančnega svetovanja. Pred dnevi so zadevo tudi formalno izpeljali.
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V novem podjetju ne bo nobenega od članov družine Šešok. "Razšli smo se v pozitivnem duhu. Matija in Klemen
Šešok se že nekaj časa ukvarjata s svojimi projekti, zlasti vodenjem Iskre. Zato smo se strinjali, da se mora ekipa
reorganizirati. Dogovorili smo se tudi, da bomo še naprej sodelovali," je za necenzurirano.si potrdil Dušan Jeraj. "Davčno
in pravno svetovanje ni več ključen posel za naju z bratom," je dodal Matija Šešok. Po naših podatkih bo Taxgroup
obdržal le finančno svetovanje za izbrane večje naročnike.
Pod vodstvom Jeraja bo nastala ena večjih slovenskih pisarn na področju svetovanja podjetnikom. "Posel je stabilen in
primerljiv lanskemu. Ustvarili bomo okrog 1,5 milijona evrov prometa," je dodal Jeraj. V marcu in aprilu so imeli tako kot
drugi največ dela s svetovanjem podjetjem pri uporabi interventnih ukrepov za blaženje posledic epidemije COVID-19,
zdaj pa se spet ukvarjajo z dnevnim davčnim in drugim svetovanjem.
Partner pri menedžerskih prevzemih
Pred 15 leti, ko je Dušan Jeraj začel delati v Taxgroupu, je bila podoba družbe povsem drugačna. V njenih prostorih so
se srečevali nekateri najbolj vplivni gospodarstveniki v državi in kovali več sto milijonov evrov vredne načrte.
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Klemen in Matija Šešok se bosta posvetila drugim poslom.

To je bilo v obdobju visoke gospodarske rasti. Paradržavni skladi so se v času prve vlade Janeza Janše umikali iz
gospodarstva. Banke so "na dobro ime" dajale na desetine milijonov evrov posojil. Posledično je prišlo do velikih
menedžerskih odkupov podjetij. Mnogi direktorji so se za pomoč obrnili na ekipo Taxgroup, kjer so pripravili teren in
organizirali vse potrebno za izvedbo prevzema, tudi s pomočjo delniških parkirišč.
Binetu Kordežu in sodelavcem so svetovali pri pozneje propadlem nakupu nakelskega trgovca Merkurja, Romanu
Glaserju pri poskusu prevzemanja Perutnine Ptuj in Bošku Šrotu pri prevzemanju Pivovarne Laško, sodelovali pa so
tudi v nekaterih drugih večjih zgodbah, kot sta bila prevzem mesnopredelovalne družbe Kras, odkup ljubljanskega
izdelovalca transformatorjev Etra 33, sanacija mariborskega Konstruktorja ... Med njihovimi strankami je bil tudi nekdanji
vladar domačega gradbeništva Ivan Zidar.
Vmes sta brata Šešok prevzem pomagala izpeljati tudi vplivnemu očetu Dušanu Šešoku, nekoč ministru za finance v
Demosovi vladi, ki jima je pomagal priti do omenjenih poslov. Šešok je skupaj s sodelavci izpeljal odkup Iskre, pri čemer
je celotno operacijo financirala kar prevzeta družba.
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STA

Dušan Šešok je s pomočjo sinov izpeljal prevzem Iskre.

Družina Janković in posli na Cipru
Več projektov, pri katerih je sodeloval Taxgroup, se je pozneje znašlo pod drobnogledom organov preiskovanja in
pregona. Proti menedžerjem so se vlagale visoke tožbe zaradi suma oškodovanja in finančnega izčrpavanja.
Na naslovnice vseh medijev v državi so se Taxgroup in brata Šešok prebili zaradi tesnih povezav z družino Janković in
domnevnega sodelovanja pri njihovih poslih v davčnih oazah.
Ko je parlamentarna komisija leta 2011 preiskovala posle podjetij poštnih nabiralnikov s Cipra, ki so imela v lasti
zemljišča na območju Mestne občine Ljubljane (MOL), tem pa je ekipa Zorana Jankovića spreminjala namembnost v
zazidljivo, je naletela na informacije, da sta posle za ciprska podjetja urejala brata Šešok. Nekatera od njih je Taxgroup
tudi ustanovil.
V istem času sta bila Matija in Klemen Šešok nadzornika v družbi KLM Naložbe, ki je bila v večinski lasti ljubljanskega
župana. Imeli so v lasti tudi številne nepremičnine in zemljišča v prestolnici, pa restavracijo in hotel Cubo.
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STA

Brata Šešok sta bila nadzornika v družbi KLM Naložbe, ki je bila v večinski lasti Zorana Jankovića.

Brata Šešok sta se posvetila Iskri
Po tem, ko je finančna kriza zdesetkala finančne holdinge, konec pa je bilo tudi menedžerskih odkupov, se je družina
Šešok osredotočila na druge projekte. Brata Šešok sta očetu pomagala pri vodenju in prevzemanju Iskre, v Srbiji
razvijata industrijsko cono ...
Leta 2014 sta vodenje skupine Taxgroup zaupala Dušanu Jeraju, ki je dobil tudi 10-odstotni lastniški delež, a je bilo to
očitno premalo. Dolgoletni partnerji so se tako odločili za razhod, pri čemer se bo ekipa pod novim imenom namesto s
finančnim inženiringom bolj ukvarjala z davčnim in pravnim svetovanjem.
Dušan Jeraj o davčnem svetovanju danes:
"Projekti, na katerih delamo, so se spremenili. Velike odvetniške pisarne so se okrepile in začele delati tudi na
velikih prevzemih in združitvah (M&A). Ne bi znal opisati naše povprečne stranke. Od bank in srednje velikih
slovenskih podjetij do upokojencev, ki prejemajo pokojnino iz tujine.
Inšpektorji finančne uprave RS (Furs) so v zadnjih letih postali bolj agresivni. V veliko davčnih postopkih skušajo
dokazati, da je bila transakcija narejena samo z namenom izogibanja plačilu davka in da v ozadju ni dejanskega
posla.
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V zadnjih letih so na Fursu postali posebej pozorni na visoka posojila, ki si jih iz podjetij nakazujejo njihovi
družbeniki, in odkupe lastnih deležev. Na tem področju je ogromno sivine, a pogosto želijo z enotnim pristopom
presojati različne primere.
So pa na Fursu v zadnjih letih močno napredovali na področju finančnega nadzora nad transfernimi cenami. Z
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»Za nas je to

katastrofa«
Pogovor z dolgoletnim predsednikom uprave Pomurskega sejma

Janezom Erjavcem, potem ko so morali zaradi posledic koronavirusa
prvič v 58 letih odpovedati kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni.

Predsednik

uprave

Pomur-

skega sejma Janez Erjavec
(70)

bi moral letos dožive-

ti že svoj 40. kmetijsko-živilski sejem. Po izobrazbi

in seveda kmetijskim ministrstvom.
Tudi vse omenjene institucije so nam
dale upanje, da bomo Agro lahko or-

sejma, medtem ko so nepremičnine

študiju je najprej pol

leta delal

na

Lenart

notranje zadeve

ganizirali, zato smo delali naprej do

konca junija, ko

Občini

tuacija, saj smo morali za vsak poseg
v prostor najprej prositi za dovoljenje

»Pretehtali smo, da je

kot referent za gradbene za-

nato

še leto dni na

Potem je za osem

let odšel v

Švi-

kjer je delal kot vodja gradbišč v

imel oče v

Lenartu

sem mu obljubil,

gradbeno obrt in

da jo bom prevzel,

ko bo šel v pokoj. A takrat, leta 1979,
je bila kriza v Jugoslaviji, pojavilo pa
seje prosto delovno mesto tehničnega vodje na Pomurskem sejmu. Pri-

vabila me je ideja, da bi v Gornji Radgoni organizirali gradbeni sejem, kar
se je leta

da je tu

sejmišču ostale v lasti Gospodar-

za

skega razstavišča. »To je bila težka si-

velikem gradbenem podjetju, tam se
je tudi poročil. »Vrnil sem se, ker je
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nije so v procesu lastninjenja najprej
postali poslovna enota Ljubljanskega

odraščal na

Benediktu.

onalnim inštitutom za javno zdravje, ministrstvom

Že-

pendijo,

deve.

vedno ohranjali tudi neko tek-

avgusta, ko je naš največji sejem, pri
tem smo bili ves čas v stikih z Naci-

movalnost.« Po osamosvojitvi Slove-

opravlje-

pri

pri Stavbarju, ki mu je omogočil šti-

co,

smo

Po

gradbeni inženir je
njaku
nem

ti so bila vedno neka trenja med Ljubljano in Gornjo Radgono, med sabo

1981 tudi zgodilo. Videl sem,
veliko kreativnega dela, v tem

sem našel svojo vizijo in ostal 40 let.«

Janez

Erjavec: »Na

sejmu se ljudje ne

Gospodarsko razstavišče, potem pa še
Ljubljanski sejem, ki je imel našo de-

narnico.« Začel se je še boj za samostojnost podjetja, ki je trajal od leta

1993 do leta 1999. Najprej jim je uspelo ustanoviti gospodarsko družbo,
vendar je želel biti Ljubljanski sejem
v njej

80-odstotni lastnik.

sicer

privolili,

to smo

stisnjenimi

zobmL« Kasneje jim je uspelo odkupiti poslovni delež od Ljubljančanov,
nato

še nepremičnine od Gospodar-

skega razstavišča. »Šest delavcev nas
je

takrat vzelo kredit za

tem so dobili komaj

nakup.«

50 odstotkov

S

ne-

premičnin na sejmišču, preostale so

morali kasneje postopoma odkupovati od posamičnih lastnikov.
V

zadržujejo dolgo

vendar s

»V

58 letih sejma seje letos prvič zgo-

dilo, da ste morali odpovedati Agro.

Kako to doživljate osebno?

na enem mestu,

»V

prvi

vrsti

moramo

upoštevati

gre za dinamičen

zdravstveno

proces, kakršen je v

cev. Za nas je sicer to katastrofa. Letos

veleblagovnicah ali
trgovskih centrih.«
Takrat je Pomurski sejem

Še

deloval

v sklopu ljubljanskega Gospodarske-

ga razstavišča. »Po eni strani je bila
to prednost, ker smo od tam dobivali
ideje glede organizacije sejma, hkra-

varnost

obiskovalcev in

strokovnih sodelav-

štirih sejemskih terminih.

Kot

kaže,

jih bomo morali vse odpisati. Ko smo

bili v sklepni fazi priprav za spomlaMegra,

en, se je pojavil virus

morali spreje-

tveganje, da bi morali
sejem odpovedati v
zadnjem trenutku,
preveliko. Zato smo
Agro po 57 letih

odpovedali s težkim
srcem.«
»Najbolj konstantna
rast se je, zanimivo,

pokazala pri sejmih
Lov, Ribolov in
Naturo, s katerimi
smo pokrili predvsem

varovanje narave in

razstavljavcev,

smo imeli na programu šest sejmov v

danske sejme

smo

Šobra

in

Gre-

in z njim ukre-

pi, ki so omejevali gibanje ljudi, zato
je bila izvedba sejmov onemogočena.
Upali smo, da se bo zadeva umirila do

biodiverzitete. To je
trend, ki ga tudi v
svetu cenijo. Drugi

sejem, ki se razvija
in bi imel po moji

oceni možnosti za
nadaljnjo rast, je
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Medicah«

razstavljanja?

še

ti dokončno odločitev zaradi razstavljavcev, ki imajo z nastopom na sejmu

»To ni samo

so

prav tako stroške.

Med drugim mo-

rajo nabaviti opremo, ki je nimajo v
zalogi, saj želijo na sejmu nastopiti z
najnovejšimi izdelki. Pretehtali smo,

da je tveganje, da bi morali sejem odpovedati v zadnjem trenutku, preve-

liko.

Zato

Agro

smo

57 letih odTo ni samo

po

povedali s težkim srcem.

vprašanje finančne škode, ki jo bomo
utrpeli mi kot organizator, temveč gre

tudi za škodo razstavljavcev in sodelujočih

institucij, saj

razstavljavci

v

okviru sejma sklenejo številne posle.
Medtem ko so bile dejavnosti gostin-

se

na nekem kraju

v nekem

trenut-

ku pojavi večja množica ljudi.
mu

se ljudje ne

zadržujejo

škode, ki jo bomo

utrpeli mi kot

sejmu.

za

trgovskih centrih. Z vsemi omejitva-

mi bi se lahko soočili, glavna ovira pa
je bila za nas omejitev števila obiskovalcev.

in

V Avstriji

Švici

medtem sej-

me normalno izvajajo.«

Kaj

odpoved

veznosti
ljavcev?

pomeni

do

vaše

za

ob-

prijavljenih

razstav-

Jim boste morali

povrniti

kakšne stroške?
»Sejme smo pravočasno odpovedali, torej nimamo

ljavci.

stroškov z razstav-

imeli lastne stroške s

Smo pa

pripravo sejmišča in promocijo prire-

ditve.

promocijski

Ves

material smo

imeli namreč že pripravljen.«
Je bil

sejem v zadnjih 40

letih

že

kdaj na tako resni preizkušnji?
»Bilo

kov,

je

že

več

prelomnih trenut-

ki bi lahko pomenili konec

se-

jemske dejavnosti v Gornji Radgoni.

bil eden takih trenut-

Prav gotovo je

kov osamosvojitvena vojna. Še 8. julija 1991 smo imeli v Gornji Radgo-

ni vojno

in

jugoslovansko vojsko, ki

Najbolj

konstantna rast se je,

zanimivo, pokazala pri sejmih Lov, Ri-

organizator, temveč

bolov in Naturo, s katerimi smo pokrili predvsem varovanje narave in bi-

gre tudi za škodo

odiverzitete.

razstavljavcev in

ki ga tudi v
ki se razvija in bi imel po moji oceni možnosti
za nadaljnjo rast, je Medicah«
To je trend,

svetu cenijo. Drugi sejem,

sodelujočih institucij,

Pomurskega sejma ima
veliko multiplikativnih učinkov v lokalnem okolju. Kako bi lahko lokalDelovanje

saj razstavljavci v
okviru sejma sklenejo

na oblast pomagala v smislu izbolj-

šanja infrastrukture, da bi
razvili sejemsko dejavnost?

»Najbolj

je

je glavna težava sejemske de-

»To

segla okvire tega mesta. V času Agre

Janez Erjavec.
obliko

še bolj

javnosti v Gornji Radgoni, ki je pre-

Pomurskega sejma

Na sej-

dolgo na

dinamičen proces, kakršen je v veleblagovnicah ali
gre

enem mestu,
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vzpone in padce, konjunkturi
lahko sledi križal, kar se izraža tudi na

predsednik uprave

ali kulturnimi prireditvami, kjer

zelo niha,

ima

neki način zaprta. Čeprav gre za de-

ki

Recimo grad-

beništvo je dejavnost, ki

številne posle,« pravi

jo je težko enačiti s športnimi dogod-

-

pojkrivajo.

v branži, ki jo

vprašanje finančne

stva, trgovine in turizma hitro sproščene, sejemska dejavnost ostaja na
javnost, ki temelji na srečevanju ljudi,

-

Preostali
sejmi pa
nišni
zelo odvisni od trenutnega stanja
raste.

število

dobil sejem današnjo
kajti

v času po osamosvojitvi,

takrat smo se začeli zavedati, da smo
največji in pravzaprav edini kmetijsko-živilski sejem v državi in da ima-

obiskovalcev

sejma

preseže

število prebivalcev kraja tudi do petkrat. Obstoječa logistična in prometna infrastruktura v mestu pa ni temu
primerna, kar je največja ovira za nadaljnji

razvoj

sejemske

dejavnosti.

mo tudi neko poslanstvo. V Jugoslaviji

Absolutno bi morali poskrbeti za že-

je bil največji tovrstni sejem v Novem

blika nekdanje države neke vrste svoj

lezniško povezavo z Avstrijo in za oživitev obstoječe železniške povezave
med Gornjo Radgono in Ljutomerom,

kmetijsko-živilski sejem. Po

osamo-

da bi lahko čim več ljudi pripeljali na

svojitvi smo zastavili strategijo, da bo

sejem z javnim prevozom. Radgona bi
prav tako potrebovala priključno ces-

Sadu, prav tako je imela vsaka repu-

imel naš sejem, ki smo ga poimenovali Agra, tudi vlogo spodbujevalca
razvoja kmetijstva

v Sloveniji, ki

bo

to na

avtocesto.

To

je ključnega po-

mena, saj danes obiskovalci sejma ne

zavijejo z avtoceste, ker

skrbel za strategijo in vizijo sloven-

vedo, kje naj

skega kmetijstva ter podeželja.«

niti ni pravega izvoza.«

Kje je danes vaša konkurenca? Do

Štirideset

kod

sejma, tudi ti se veijetno spreminja-

vaš

sega

primat

osrednjega

kmetijsko-živilskega sejma v regiji?
»Agra

okoli

obvladuje prostor

500

kilometrov.

na vzhodu segamo
na severu do Rieda

do

radiju

v

To pomeni,

da

let opazujete obiskovalce

jo. Je obisk sejma danes zanje drugačno doživetje kot nekoč?
»Povsem

drugačno. V 40 letih se je

Sada,

spremenilo veliko, začenši z odnosom

in Welsa v Avstri-

razstavljavcev in obiskovalcev do sej-

Novega

Znotraj

ma. Tudi sama narava sejma je danes

nimamo resne konku-

drugačna. Pred 40 leti, ko je bil dru-

se pojavljajo lokalni
tč m območju, ampak

razstavljavca prestiž, da gre na sejem

glede vsebine iri pomena sejma v tej

in predstavi svojo blagovno znamko,

ji, na zahodu pa do Verone.
tega prostora
rence.

Seveda

sejmi tudi na

gačen gospodarski

sistem,

je bil

za

danes je to njegova ekonomska raču-

konkurence.«

je rušila po mestu. Hkrati smo takrat izgubili 60 odstotkov jugoslovan-

regiji nimamo

skih razstavljavcev. Kljub temu smo
se odločili, da bomo izvedli sejem,

murskega sejma, razvijate še sejme

kakršen koli že bo, na koncu je bil

gradbeništva so tu še nekatere aktu-

klosti iskali predvsem dogodek ali pa
šli na sejem zato, da so lahko tam vi-

uspešen.«

alne tematike, od zelenega okolja do

deli stvari, ki jih niso mogli videti nik-

zdravega življenjskega sloga. Organi-

jer drugje, recimo
torjev tujih

okrogle mize, velikokrat so tu lan-

zirali ste tudi jjovsem nišne sejme,
kakršen je recimo sejem pogrebne

prišli iz radovednosti,

sirane razne

dejavnosti.

je sejem prevzel še

Za katero področje bi
ocenili, da ima največji potencial?

paj kaj pojedli in spili, vedno je dišalo

to drugo funkcijo, poleg osnovnega

»Zagotovo je Agra sejem, ki lahko

Vsako leto
stavnega

so na

sejmu

programa

poleg raz-

tudi

številne

ideje, podpisujejo

dogovori. Kdaj

se

Medtem ko Agra ostaja kraljica
z

drugimi

vsebinami. Poleg

Po-

sejma

nica.

Na

tega

koristi. Obiskovalci so v prete-

sejem bo šel, če bo imel od

nove modele

trak-

proizvajalcev. Ljudje

so

pa tudi zaradi
družabnosti, da so se srečali in sku-
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»Agra obvladuje

tega prostora nimamo

prostor v radiju okoli

resne konkurence.«

500 kilometrov. To

pomeni, da na vzhodu
segamo do Novega

lovno mesto zagotovljeno, marsikdo
je lahko šel med tednom na zabavo,

poslovnih nagibov, če kaj potrebujejo,

pa drugi dan v službi malo počival,
danes to več ne gre. Nekoč so ljudje
prišli na sejem in tu ostali ves dan do

ne več

večera, nekateri tudi do polnoči. Da-

po

žaru.

Danes

pridejo tudi oni bolj iz

zaradi druženja.«

Marsikdo se spomni ravno tega dela,
kako je bila na sejmu še dolgo v noč

nes že ob prihodu točno vedo, kaj jih

zanima, si tisto ogledajo in gredo do-

plesalo, mogoče neka-

mov. Zadnja leta smo sicer opazili, da

teri pogrešajo prav to ...
»To smo skušali ponovno uvesti, organizirali smo večerne zabave s pri-

je bilo več družinskih obiskov, ampak

Avstriji, na zahodu

znanimi ansambli, ampak ni bilo več

nekateri ne bodo šli na morje, ampak

pa do Verone. Znotraj

gledajo na službo. Včasih je bilo de-

Sada, na severu do

Rieda in Welsa v

glasba in seje

uspeha.

Ljudje

danes

tudi

drugače

ne bi mogel trditi, da je to kak trend.

Morda bi letos prišlo več družin, ker
zdaj pač tudi to ne bo možno.«

besedilo Timotej Milanov

»V času Agre število obiskovalcev sejma
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

preseže število prebivalcev kraja tudi do
petkrat. Obstoječa logistična in prometna
infrastruktura v mestu pa ni temu
primerna, kar je največja ovira za nadaljnji
razvoj sejemske dejavnosti.«
»Ljudje danes tudi drugače gledajo na
službo. Včasih je bilo delovno mesto
zagotovljeno, marsikdo je lahko šel med
tednom na zabavo, pa drugi dan v službi
malo počival, danes to več ne gre. Nekoč so
ljudje prišli na sejem in tu ostali ves dan do
večera, nekateri tudi do polnoči.«
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»Pred 40 leti, ko je bil drugačen

obliko v času po osamosvojitvi,

gospodarski sistem, je bil za

kajti takrat smo se začeli

razstavljavca prestiž, da gre na

zavedati, da smo največji in

sejem in predstavi svojo blagovno

pravzaprav edini kmetijsko-

znamko, danes je to njegova

živilski sejem v državi in da

ekonomska računica. Na sejem

imamo tudi neko poslanstvo.«

bo šel, če bo imel od tega koristi.«

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

»Najbolj je dobil sejem današnjo
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Sebeborski zadrževalnik

Občina izpolnila zavezo
Gradnja protipoplavnega objekta je eden
od pogojev za gradnjo vzhodne soboške obvoznice
občinski

Moravskotopliški

svetni-

nad Lapovskim mlinom na Martjan-

oziroma

pred-

skem potoku, med Martjanci, Sebe-

upravljala

Di-

log odloka o občinskem podrobnem

borci in regionalno cesto Hodošem

prostorskem

in Mursko

bo

so

izredni seji

na

načrtu,

potrdili

potrebnem za

začetek gradnje sebeborskega zadrževalnika,

začetek

ki je eden od pogojev za
vzhodne soboške

gradnje

obvoznice.

so zapisali v obrazlo-

Kot

žitvi odloka, je omenjeni zadrževalnik namenjen zadrževanju visokih
voda Martjanskega potoka in njego-

vih pritokov v konicah visokovodnega vala, ki poplavno ogroža območje
vzhodno od regionalne ceste Murska

Soboto,

ler se razmere ne

voda

vodo

prihodnosti

z gradnjo

pregra-

interes,

da bi v

tudi
v

zadrževalniku

uporabljali za druge namene, recimo
za turizem ali namakanje kmetijskih

površin. Zato

je možna

nadgradnja

v mokri zadrževalnik, ki bi torej po-

leg protipoplavne funkcije omogočil
preskrbo prebivalstva z vodo za namakanje. Načrtovano območje

ure-

ditve je v Občini Moravske Toplice,

stanju

poplavljenost
ki

bo ostalo v
nekaj ur oziroma dok-

bodo izboljšale tozapornice dvigni-

je poraslo z gozdom.

liko, da bo

Predvidoma ne bo

ti. Zemljišča, ki bodo v tistem času
pod vodo, bodo verjetno predmet

pogosto v uporabi

Alojz

ga

pravi

odškodnin,

Glavač,

ki

meni,

župan

Glavač. Pri tem tudi sam po-

nje takšno situacijo, ko je bilo popla-

jo

smo

možno

da bo zadrževalnik zelo redko uporabljen. »Leta 2013 smo imeli nazad-

je bila

»To

zdaj

zaveza naše

občine,

izpolnili,« pravi

ki

pomeni samo gradnjo suhe-

pa

takem

rabi ali pa

zdaj to

visokih

začasno

nasipom,

nes večinoma v kmetijski

ževalnik načrtovan kot suhi zadržeObstaja

pomenilo

vanega turističnega območja Rimska
čarda. Območje zadrževalnika je da-

fazno

valnik

za

območja za

udarja

de.

rekcija

v bližini načrto-

fazi je zadr-

Sobota-Martjanci. V prvi

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

bo

nasipu

vode. Ob nevarnosti poplav jih bo lahko tudi spustila, kar

ki

gradnjo

projekta.

vljeno tudi območje v Nemčavcih in

Za

okoli motela
bivanjem

zadrževalnika v obliki nasipa, ki

ni del Murske Sobote, vključno s trgovskim središčem BTC in Severno
daljnjih

faz

razvoja

s prido-

dokumentaciobčina z izved-

je in pripravo OPPN
bo projekta ne bo imela stroškov, saj
gre za državni projekt, ki ga izvaja
Direkcija za infrastrukturo v sklopu
gradnje vzhodne soboške obvoznice.

bo po njegovih besedah zagotavljal
poplavno varnost za celotni vzhod-

Glede na-

obrtno-industrijsko cono.

Čarda.« Razen

projektne

»Gre

zadrževalnika

za

še en korak pri urejanju šir-

treba iz-

šega območja, kjer že velja zazidalni

vesti še vrsto postopkov, zato ne pričakuje, da bi do tega prišlo v bližnji

načrt za območje Rimske čarde,« še
pove Glavač.

prihodnosti.

T.M.

Glavač pravi,

da bo

zanje

Zapornice

na

potoku

Ureditev nove ulice v Moravskih Toplicah
Alojz Glavač in član uprave Pomgrada

komunalne infrastrukture za potrebe

cah. Vrednost investicije je 179 tisoč
evrov, od tega bo 146 tisoč evrov ne-

Boris Sapač sta podpisala pogodbo o

novih zemljišč za individualno stano-

povratnih sredstev ministrstva za go-

ureditvi območja Podov ob potoku,

vanjsko gradnjo v

Občine

Župan

Župan

Moravske

Toplice

Alojz Glavač In član uprave Pomgrada

pogodbo
Toplicah,

kjer

je predvidena ureditev celotne

občina moravske

spodarski razvoj in tehnologijo.

Boris Sapač sta podpisala

za ureditev novega območja za stanovanjsko
koto

Moravskih Topli-

gradnjo v Moravskih

toplice
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Taxgroup bratov Šešok gre v zgodovino
Svetovalna družba Taxgroup, ki je od blizu spremljala
največje in sporne tajkunske privatizacije v državi, tudi
menedžerske prevzeme Merkurja in Perutnine Ptuj, ter na
Cipru odpirala poštne nabiralnike za družino Janković, je
zgodovina.
Avtor: Tomaž Modic / Vesna Vuković

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
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Taxgroup je zapustil Dušan Jeraj, eden najbolj znanih slovenskih davčnih svetovalcev
in že dalj časa prvo ime družbe, ki je s seboj vzel tudi ekipo 14 zaposlenih. Ustanovili
so podjetje iConsult in nanj prenesli Taxgroupove posle davčnega, pravnega in
finančnega svetovanja. Pred dnevi so zadevo tudi formalno izpeljali.

/

linkedin

V novem podjetju ne bo nobenega od članov družine Šešok. "Razšli smo se v
pozitivnem duhu. Matija in Klemen Šešok se že nekaj časa ukvarjata s svojimi
projekti, zlasti vodenjem Iskre. Zato smo se strinjali, da se mora ekipa reorganizirati.
Dogovorili smo se tudi, da bomo še naprej sodelovali," je za necenzurirano.si potrdil
Dušan Jeraj. "Davčno in pravno svetovanje ni več ključen posel za naju z bratom," je
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dodal Matija Šešok. Po naših podatkih bo Taxgroup obdržal le finančno svetovanje za
izbrane večje naročnike.
Pod vodstvom Jeraja bo nastala ena večjih slovenskih pisarn na področju svetovanja
podjetnikom. "Posel je stabilen in primerljiv lanskemu. Ustvarili bomo okrog 1,5
milijona evrov prometa," je dodal Jeraj. V marcu in aprilu so imeli tako kot drugi največ
dela s svetovanjem podjetjem pri uporabi interventnih ukrepov za blaženje posledic
epidemije COVID-19, zdaj pa se spet ukvarjajo z dnevnim davčnim in drugim
svetovanjem.

Partner pri menedžerskih prevzemih

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Pred 15 leti, ko je Dušan Jeraj začel delati v Taxgroupu, je bila podoba družbe povsem
drugačna. V njenih prostorih so se srečevali nekateri najbolj vplivni gospodarstveniki v
državi in kovali več sto milijonov evrov vredne načrte.

Klemen in Matija Šešok se bosta posvetila drugim poslom.

/

To je bilo v obdobju visoke gospodarske rasti. Paradržavni skladi so se v času prve
vlade Janeza Janše umikali iz gospodarstva. Banke so "na dobro ime" dajale na
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desetine milijonov evrov posojil. Posledično je prišlo do velikih menedžerskih odkupov
podjetij. Mnogi direktorji so se za pomoč obrnili na ekipo Taxgroup, kjer so pripravili
teren in organizirali vse potrebno za izvedbo prevzema, tudi s pomočjo delniških
parkirišč.
Binetu Kordežu in sodelavcem so svetovali pri pozneje propadlem nakupu
nakelskega trgovca Merkurja, Romanu Glaserju pri poskusu prevzemanja Perutnine
Ptuj in Bošku Šrotu pri prevzemanju Pivovarne Laško, sodelovali pa so tudi v
nekaterih drugih večjih zgodbah, kot sta bila prevzem mesnopredelovalne družbe
Kras, odkup ljubljanskega izdelovalca transformatorjev Etra 33, sanacija mariborskega
Konstruktorja ... Med njihovimi strankami je bil tudi nekdanji vladar domačega
gradbeništva Ivan Zidar.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Vmes sta brata Šešok prevzem pomagala izpeljati tudi vplivnemu očetu Dušanu
Šešoku, nekoč ministru za finance v Demosovi vladi, ki jima je pomagal priti do
omenjenih poslov. Šešok je skupaj s sodelavci izpeljal odkup Iskre, pri čemer je
celotno operacijo financirala kar prevzeta družba.

Dušan Šešok je s pomočjo sinov izpeljal prevzem Iskre.

STA
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Družina Janković in posli na Cipru
Več projektov, pri katerih je sodeloval Taxgroup, se je pozneje znašlo pod
drobnogledom organov preiskovanja in pregona. Proti menedžerjem so se vlagale
visoke tožbe zaradi suma oškodovanja in finančnega izčrpavanja.
Na naslovnice vseh medijev v državi so se Taxgroup in brata Šešok prebili zaradi
tesnih povezav z družino Janković in domnevnega sodelovanja pri njihovih poslih v
davčnih oazah.
Ko je parlamentarna komisija leta 2011 preiskovala posle podjetij poštnih nabiralnikov
s Cipra, ki so imela v lasti zemljišča na območju Mestne občine Ljubljane (MOL), tem
pa je ekipa Zorana Jankovića spreminjala namembnost v zazidljivo, je naletela na
informacije, da sta posle za ciprska podjetja urejala brata Šešok. Nekatera od njih je
Taxgroup tudi ustanovil.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

V istem času sta bila Matija in Klemen Šešok nadzornika v družbi KLM Naložbe, ki je
bila v večinski lasti ljubljanskega župana. Imeli so v lasti tudi številne nepremičnine in
zemljišča v prestolnici, pa restavracijo in hotel Cubo.
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Brata Šešok sta bila nadzornika v družbi KLM Naložbe, ki je bila v večinski lasti Zorana Jankovića.
STA

Brata Šešok sta se posvetila Iskri
Po tem, ko je finančna kriza zdesetkala finančne holdinge, konec pa je bilo tudi
menedžerskih odkupov, se je družina Šešok osredotočila na druge projekte. Brata
Šešok sta očetu pomagala pri vodenju in prevzemanju Iskre, v Srbiji razvijata
industrijsko cono ...
Leta 2014 sta vodenje skupine Taxgroup zaupala Dušanu Jeraju, ki je dobil tudi 10odstotni lastniški delež, a je bilo to očitno premalo. Dolgoletni partnerji so se tako
odločili za razhod, pri čemer se bo ekipa pod novim imenom namesto s finančnim
inženiringom bolj ukvarjala z davčnim in pravnim svetovanjem.
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Dušan Jeraj o davčnem svetovanju danes:
"Projekti, na katerih delamo, so se spremenili. Velike odvetniške pisarne so se
okrepile in začele delati tudi na velikih prevzemih in združitvah (M&A). Ne bi
znal opisati naše povprečne stranke. Od bank in srednje velikih slovenskih
podjetij do upokojencev, ki prejemajo pokojnino iz tujine.
Inšpektorji finančne uprave RS (Furs) so v zadnjih letih postali bolj agresivni. V
veliko davčnih postopkih skušajo dokazati, da je bila transakcija narejena samo
z namenom izogibanja plačilu davka in da v ozadju ni dejanskega posla.
V zadnjih letih so na Fursu postali posebej pozorni na visoka posojila, ki si jih iz
podjetij nakazujejo njihovi družbeniki, in odkupe lastnih deležev. Na tem
področju je ogromno sivine, a pogosto želijo z enotnim pristopom presojati
različne primere.
So pa na Fursu v zadnjih letih močno napredovali na področju finančnega
nadzora nad transfernimi cenami. Z izobraževanjem so pridobili veliko znanja."

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

AKTUALNO

Značke:
taxgroup

matija-šešok

dušan-jeraj

Deli:
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Aktivnosti v občini Poljčane

Rekonstrukcija šolskega igrišča končana že letos
Na zadnji seji občinskega sveta Občine Poljčane so se svetniki pogovaijali tudi o re-

konstrukciji šolskega igrišča, Id je že v teku, zato vam tokrat posredujemo najnovejše
informacije o tem. Pogovarjali smo se z županom Stanetom Kovačičem, kije za naš časopis povedal, da so na javnem razpisu za šolsko igrišče dobili ustreznega izvajalca. So
pa bili zelo presenečeni, da seje za tako obsežen projekt prijavil samo eden izvajalec za
izvajanje zahtevanih del, podjetje Gradbeništvo KRT iz Slovenske Bistrice.
Na

občini so

zadovoljni, saj

nesljivega izvajalca.

so

dobili za-

Zadovoljni so tudi, ker so

dobili ponudbo v obsegu, kot so načrtovali in
ne presega občinskih finančnih sposobnosti.

tega, ker

neuporabne, predvsem zaradi

za kar pa voznik potrebuje
izredno veliko časa, da akumulatorje oziroma
so

2 KW,

baterije napolni, kar ni smisel električnih vozil.

»Vse se je lepo izšlo,« je povedal župan. Kot
je videti, bodo igrišče v letošnjem letu v celo-

Včasih so se gradile

zaključili. V ta namen bodo sicer finančna
sredstva, ki so bila namenjena za kanalizacijo,

zares

ti

kjer se letos zagotovo ne bo nič dogajalo, prerazporedili in v celoti dokončali rekonstrukcijo

Asfaltiranje cest in javna

načrtu

Drobna, a pomembna dela
V občini Poljčane je poleg naštetega

ki

ograje,

mestih, kjer je bilo

ceste

v Hrastovcu

to

še ve-

postavljene

so

na

vseh

predvideno.

občanov pa

Precej

potekajo tudi ostala dela. Trenu-

tno je v fazi izdelave odsek

da se je lahko reklo,

zato,

V Poljčanah bodo postavili

funkcionalno polnilnico.

varnostne

razsvetljava
Po

...

da polnilnica je

liko drobnih del v manjšem finančnem obsegu.
Namestili so že vse odbojne jeklene zaščitne

šolskega igrišča.
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cionalno skoraj

sprašuje,

kdaj

bo pos-

tavljena obvestilna tabla za smer skozi podvoz,
sedaj marsikdo (tudi domačini) zgreši, saj

pod Bočem v smeri domačije Lorger. Tukaj je

ki

ga

predvideno asfaltiranje v dolžini 200

je

dokaj nepregleden. Zupan pojasnjuje, da ni

metrov.

Podpisana je tudi pogodba za dela za povezavo

tako

med Slandrovo ulico

cestah.

tabel ob državnih

postavitev

enostavna

Za vsako postavitev je potrebno

ulico 9. maja v Poljčanah. Tudi ta povezava bo v tem času narejena.
V fazi izvedbe je še širitev javne razsvedjave,

potrebno zadostiti

ki je bila predvidena

blem so tudi označbe. Ulic na drugi

devet luči

in

za

letos. Postavljenih bo

in eno odjemno mesto v

Spodnjih Poljčanah in pri

vrtcu

Novakah, v

v Studenicah.

pripravljena

na

izvedbo je tudi

elektro-polnilnica za električne avtomobile, ki

bo postavljena na parkirišču Razvojnega
narave v Poljčanah. Možen bo

da

sta

je,

polnilnico razvila Poljčančana. Notranjo

vsebino jev celoti zasnoval Andrej Valand, zunanji dizajn pa je izdelal Klemen Knez. Polnilnica bo
projektant

rabnikom

zelo učinkovita, saj je Andrej kot

-

izumitelj projekt prilagodil upona najboljši možen način. Ker tudi

sam vozi električen avtomobil, natančno pozna,
s čim se na

jo in kje

teh polnilnicah uporabniki srečuje-

so problemi. Ta polnilnica

bo izredno

Kdaj bo,

deli, saj

če

vsa

korona-

na jesenski

bo, bodo

vi-

ni še nič dogovorjeno.

Občinsko

glasilo

v

gospodinjstva

Občina

načrtuje

izdajo

avgusta

konec

občinskega

glasila, ki ga bodo prejela vsa
gospodinjstva. V glasilu bodo
podrobno

predstavljene

vse

investicije treh let s podrobnimi razlagami,

od nadomestil

za uporabo stavbnega zemljiš-

je njen namen. Danes stoji precej polnilnic tudi

OPN

so funk-

zaradi

prestavljen

virusa

ča

ki

strani pod-

podvoza postavitev tabel sploh ni mo-

vendar je bil

funkcionalna, hkrati pa tudi varčna in kot taka
bo uporabniku zares nudila vse, kar mora in kar
na področju UE Slovenska Bistrica,

njihovim

v celoti pa je
predpisom. Pro-

kaj bo rekla stroka. Vendar, pred uradnim prev-

čas.

zanimivo

ime-

RS,

voza je preveč, da bi jih naštevali. Videli bodo,

centra

hkraten priklop

dveh avtomobilov 22 KW. Posebej

ceste

goča. Uradni prevzem je sicer
bil predviden že spomladi,

domačega znanja in inovacij
in

soglasje Direkcije za

zemom

Elektro-polnilnica plod

Naročena

ti

do komunalnega prispevka,

kategorizacije
in še

cest,

sprejetja

marsikaj.

Zdenka Detiček Opic
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Fgpa.um.si
Država: Slovenija

30.07.2020
Četrtek, 14:32

Kazalo

https://www.fgpa.um.si/2020/07/naj-student-univerz...
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